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  Harmónia-garancia: lásd:  
 10. oldal                   x  

  A térkő fagyálló, lásd a  
 9. oldalt is.               x 

  A térkövet a gyalogosok  
 használhatják, lásd a  
 9. oldalt is.

  A térkőre személygépkocsi- 
 val is rá lehet hajtani, lásd a  
 9. oldalt is.

  A térkőre tehergépkocsival  
 is rá lehet hajtani, lásd a  
 9. oldalt is.

  A térkő sóálló, lásd a 9. oldalt 
 is.         x 

  A térkőnek rendkívül nagy  
 az ellenálló képessége a  
 mechanikus hatásokkal  
 szemben, lásd a 9. oldalt is.

  A lapok gyárilag impregnál- 
 tak, lásd a 18. oldalt is. 

Lehetséges falmagasság
Az itt szereplő lehetséges falmagas-
ságok ideális körülmények között 
normatívát jelentenek. Segítségük-
kel össze tudja hasonlítani, hogy a 
különböző falrendszerek közül me-
lyik használható inkább a magas, és 
melyik inkább az alacsony falakhoz. 
Az Ön esetében szóba kerülhető fal-
magasságok megállapításához láto-
gasson el a www.kovek.hu oldalra, 
és tekintse meg a kiválasztott termék 
felhasználási útmutatóját, vagy kéré-
sére ingyenesen elküldjük azt Önnek. 
Kérdés és kétség esetén forduljon te-
lefonos ügyfélszolgálatunkhoz: 06-30-
677-8387. Örömmel segítünk Önnek!

Útmutatások a 
termékjellemzőkhöz
Termékeink természetes alapanya-
gokból készülnek. Az ebből következő 
színkülönbségek kívánatosak és élén-
kebbé teszik a kövek felületét. Úgy 
rakja le a köveket, hogy a színek jól 
összekeveredjenek. Az árnyékolt 
térkövek, valamint valamennyi ke-
vert színű termék (pl. a Rialta vagy 
a Carma) esetében az egyes kövek 
színárnyékolása jelentősen eltérhet 
egymástól. Az árnyékolt felületek össz-
hatása ezáltal mindig más szín. Ebben 
az esetben is úgy rakja le a köveket, 
hogy a színek jól összekeveredjenek. 
Vegye figyelembe azt is, hogy a fenti 
okokból kifolyólag a leszállított ter-
mékek színe eltérhet a mintadarabok 
színétől. A legjobb színhatást a minta-
felületek adják; az ábrákon szereplő 
színek nyomdatechnikai okokból eltér-
hetnek a valós színektől.
Néha szürke fátyol képződhet a 
betonkőből készült termékeken. Az 
ún. mészkivirágzás technikailag el-
kerülhetetlen. Ezek a képződmények 
normál időjárási körülmények között 
idővel eltűnnek. Vegye figyelembe, 
hogy a kövek színe az időjárásnak, 
szennyeződésnek és a kopásnak 
köszönhetően az idők folyamán meg-
változhat. Ugyanez történik a felület 
szerkezetével is (pl. az érdességgel, 
a durva szemcsék és az egyes eltérő 
színű szemcsék láthatóságával). 
Vegye figyelembe, hogy idővel az 
időjárás hatásainak kitett anyag színe 
és szerkezete megváltozik.
Különleges esetekben a Carma la-
pokon néhány mm mélységű finom 
repedések keletkezhetnek. Ezek fe-
szültség okozta repedések, amelyek 
hirtelen hőmérsékletváltozás, pl. a 
felforrósodott kőre hulló záporeső 

következtében jönnek létre. Ezek a 
repedések már akár 10 °C mértékű 
hőmérsékletkülönbség esetén is létre-
jönnek és a szabadban lerakott kövek 
esetében nem lehet megakadályozni 
a keletkezésüket. A repedések nem 
jelentenek minőségromlást.
Olyan termékek esetében, amelyek 
mesterségesen öregítve letteköregíte 
(pl. Rialta), a kő pereme vagy egyenet-
len darabok a kőből kitörhetnek. Ilyen-
kor a betonalap részei is láthatóvá 
válhatnak. A lerakás után és használat 
közben is leválhatnak még darabok a 
kőből. Ez az „antik“ külső kívánatos és 
megfelelő, lerakás esetén ezek adják 
a felület összhatásának báját. Ez nem 
befolyásolja a felület használhatóságát. 
A big-bag zsákokban szállított termé-
kek között teljesen összetört kövek 
is lehetnek, amelyek a gyártás során 
keletkeznek. Éppen ezért mindig több 
követ talál a zsákokban, mint amennyi 
a szállítólevélen szerepel (ingyenes 
túlteljesítés a törött darabok pótlása 
céljából). A szállításkor esetleg a me-
sterséges  öregítésnek köszönhetően 
keletkező porréteg egy idő után eltűnik 
a normál időjárási hatásoknak kitett 
kövek felületéről.
Vegye figyelembe, hogy a fenti okok 
miatt a leszállított áru antik kinéze-
te eltérhet a mintakövek és -felüle-
tek kinézetétől (lehet, hogy több, le-
het, hogy kevesebb kitörött darabot 
tartalmaz). További információkat a 
www.kovek.hu oldalon talál ehhez a 
témához.
A hóolvasztó szerek térköveken 
történő használatáról tekintse meg a 9. 
oldalon vagy a www.kovek.hu oldalon 
található útmutatásainkat is.
A műszaki változtatás jogát 
fenntartjuk. A tévedésekért és 
nyomdai hibákért nem vállalunk 
felelősséget.
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A Weissenböck antik 
termékcsalád.

Tegula fal  
normál kő

Tegula fal  
fedlapok
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univerzáliskő

Rialta Grande antik
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Rialta Grande  
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tejeskávé
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tejeskávé

Tegula fal 
tejeskávé

Tegula fal 
tejeskávé

Kis  
oszlopfedlap 
tejeskávé

Rialta antik 
kobaltkék

Cotta antik 
blokk-kő  
szürke

Tegula fal 
szürke árnyalt

Tegula fal 
szürke árnyalt

 Tegula fal 
univerzáliskő 
szürke árnyalt

Kis osz-
lopfedlap 
szürke

Rialta antik  
arany márvány 
színű

Cotta blokk-kő 
antik arany 
márvány színű

Cotta blokk-kő  
antik arany  
márvány színű

Tegula fal 
szürke árnyalt

Tegula fal 
szürke árnyalt

Kis osz-
lopfedlap 
szürke

Rialta Grande  
antik kagylómész 
színű

Tegula fal 
univerzáliskő  
kagylómész színű

Tegula fal 
univerzáliskő  
kagylómész színű

Tegula fal 
kagylómész 
színű

Tegula fal 
összekötő kő 
kagylómész színű

Tegula fal 
fedlap kagyló-
mész színű

Rialta Grande  
antik szürke 
árnyalt

Tegula fal 
univerzáliskő 
szürke árnyalt

Cotta antik 
blokk-kő  
szürke

Tegula fal 
szürke árnyalt

Tegula fal 
szürke árnyalt

Kis  
oszlopfedlap 
szürke
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 A Tegula kövekkel különösebb fáradtság 
nélkül kialakíthatja a külső és belső íveket. 
Új kagylómész színű árnyalat.

Tegula® antik fal.
 Egyszerű, gyors falazás az 

intelligens kettős kialakítású 
vájatok segítségével

 A kövek elülső és hátsó fe-
lülete azonos tervezésű és 
mintázatú

 Ennek köszönhetően ké-
toldalúan és szabadon állóan 
is beépíthetők (pl. kerítésekbe)

 Választás szerint negyedes 
vagy feles falkötés a kövek 
elforgatásával vagy félkövek 
felhasználásával

 Az oszlopokhoz tartozó spe-
ciális fedlapok és az ívelt 
kövek egyedi megoldásokat 
tesznek lehetővé

Az egyes kövek 90°-os vízszintes 
elforgatásával több formájú támfal  
jön létre. 

Antik hangulatú felületek 
- A tört élek és sarkok egyedi hatású  
 felületet eredményeznek 
Egy oldalról zárt kettős kialakítású 
vájatok 
- A két darab, eltolva elhelyezett vájat  
 kellő stabilitást biztosít a függőleges és dőlt  
 falaknál 
- Tökéletes sarokkialakítást tesz lehetővé anélkül,  
 hogy a vájatok láthatóak lennének 
- Kiváló stabilitást biztosít, összeépítése egyszerű:  
 rézsűfalaknál habarcs nélkül, szabadon álló falaknál habarccsal  
 építhető össze.
Illesztő ék 
- Falazáskor középre illeszti a követ 
- Lehetővé teszi, hogy a kövekkel pontosan ki lehessen rakni  
 az íveket*)

Egységes tervezésű és mintázatú felület mind az elülső,  
mind a hátsó oldalon 
- Ezáltal mindkét oldala felhasználható 
- Felhasználható szabadon álló falakhoz (rálátás elleni védelem  
 kerítéseknél stb.)

*) Az ívelt kövek és fedlapok kis ívben lekerekített falak kialakítását teszik lehetővé.

 Keskeny kerítésoszlop a Tegula fal 
összekötő kő segítségével a könnyű, 
szellős kerítésmező érdekében – itt 
kagylómész színben.
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Rendelje meg a felhasználási útmutatót, 
vagy töltse le a www.kovek.hu oldalról! 

 Rendszerbe szervezett 
sokszínűség: szürke árnyalt 
színű Tegula falkövekből kirakott 
szárazfal függőleges virágágyak 
kialakításához, amelynek vakolása 
lehetővé teszi a növények víz-
ellátását. A tejeskávé-színű Tegula 
falkőből kirakott, rálátás ellen védő, 
szélfogó és zajtompító fal tökéletes 
összhangban áll a virágágyakkal.

Tegula falkő a lekerekített, az adott 
felülettel síkban lévő szegélykövek 
kirakásához: ideális kiegészítő a Rialta 
antik térkövekhez. 

Tegula antik fal
Lehetséges falmagasság: rézsűfalaknál 1,2 méterig szabadon álló 
falaknál 2,1 méterig (vegye figyelembe a felhasználási útmutatót!) 
Illesztési magasság: 16 cm, Tömeg: 16 kg/db.
Anyagszükséglet: kb. 26 db normál méretű kő/m2;  
kb. 4 db/folyóméter

Szürke árnyalt, homokkő,  
tejeskávé, patinazöld, kagylómész színű

244

16

18

A Tegula falkő speciális ívelt kövei és 
fedlapjai szűk ívek kirakásához. A képen 
a kagylómész színű változat látható. 

 A patinazöld falak, kerítés, lépcsők 
és térkövek tökéletes összhangja.

Egyforma színű elemekből kialakított rend-
szer: Tegula fal kerítés, oszlopok, fal és Rialta 
antik térkövek – mindez a kedvelt tejeskávé 
színben – tökéletesen összeillenek. 

Binderstein-Bild mit dem 

Normalstein 

A szép lezárások optimálisak  
az új Tegula fal összekötő  

köveknek köszönhetően. 

Alkalmas:
• Helyet nyerhet lejtős  

területeken parkolóhe-
lyek, előre gyártott  
garázsok, játszómezők 
stb. kialakítására

• Sík kertek és növényte-
raszok kialakítására

• Talajtámfalak kiépítésére 
utak mellett, házak be-
járatainál, valamint házak 
bekötő és kivezető útjai 
mellett

• Teraszok és virágágyak 
rögzítésére

• Lépcsők oldalsó szegé-
lyeinek kirakására és 
rögzítésére

• Talajtámfalak kiépítésére 
közutak, parkolók, hidak 
stb. közelében

• Szabadon álló kertfa-
lak, lábazati falak és 
díszítőfalak építésére

• Rálátás elleni védelmet 
biztosító és szélfogó falak 
építésére grillezők, teras-
zok stb. mellett

• Kerítések, kerítésoszlo-
pok és bejárati oszlopok 
kirakására

• Bármilyen típusú külső 
lépcső építésére

• Hangsúlyos formák 
kialakítására a szabadban
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Tegula® antik fal 
univerzáliskő.

 Többféle kivitelezé-
si lehetőség a további 
kőformáknak köszönhetően

 Ennek köszönhetően szabá-
lyos minták vagy szabálytalan 
vonalvezetésű fugák kialakítá-
sa is lehetséges

 Falakon fedlapként használ-
ható a fallal egy síkban vagy  
a falból kiemelkedve

 Szegélykőként használható az 
antik falhoz és a térkövekhez

Élénk, szabálytalan minták a falban 
a díszítőköveknek köszönhetően, a 

képen kagylómész színben. 

 Tegula fal univerzáliskövekből 
külön-külön összekötő 
kőelemekkel homokkő színben.

 Az adott térkőhöz gyep- vagy 
virágágyás szegélyezéseként hasz-
nálható.

 Karcsú falak és kerítések a 
hosszában összeragasztott fed-
lapként szolgáló univerzáliskőnek 
köszönhetően.

 A vakolt falon kiugró fedlapként 
vagy játékos elemként használható.

Tegula antik fal univerzáliskő
Tömeg: 7,7 kg/db.
Anyagszükséglet: kb. 52 db/m2, kb. 4 db/folyóméter

Szürke árnyalt, homokkő, tejeskávé,  
patinazöld, kagylómész színű 242

75

18
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Törpekanál 
 Ideális a növényeknek, 

akárcsak egy virágcserép 
(virágföld + vízelvezető nyílás)

 Mindössze 11 kg: ideális a 
hobbi kertépítőknek!

 Az emelt homlokfal meg-
akadályozza az elmozdulást, a 
talajszelvényezés biztosítja az 
oldalirányú összekapcsolást

 A csekély tömeg ellenére 
megfelelő statikát biztosít  
(gyakran alap sem szükséges!)

 A természetes hatású leke-
rekített kövek megakadályoz-
zák, hogy a csapadék kimossa 
a földet.

A mindössze 11 kg-os  
törpekanalakkal a falazás  
„könnyű” szórakozás! 

 A törpekanál optimálisan igazodik a 
rézsű kívánt formájához.

Alkalmas:
• Lejtős területen parko-

lóhelyek, játszómezők, 
grillező stb. kialakítására

• Sík kertek és növénytera-
szok kialakítására

• Talajtámfalak kiépítésére 
utak mellett, házak bejá-
ratainál, valamint házak 
bekötő és kivezető útjai 
mellett

• Kis világító aknák kiala-
kítására vagy virágágyak 
szegélyezéséhez

• Teraszok, növényi élőhe-
lyek és virágágyak rögzí-
tésére

• A rézsű megerősítésére a 
ház körül

• Kertek teraszosítására
• Hangsúlyos formák kiala-

kítására a szabadban

Törpekanál
Lehetséges falmagasság: 1,8 méterig (vegye figyelembe  
a felhasználási útmutatót)
Illesztési magasság: 12 cm
Illesztési köz: 0 - 19 cm
Tömeg: 11 kg/db.
Anyagszükséglet: kb. 17 db/ m²  
(19 cm-es illesztési köz mellett)
Sziklaszínű szürke, földbarna, napsárga 

 A törpekanál összefüggő 
alja a kövön belül tartja a 
földet és a nedvességet.

Rendelje meg a   
felhasználási útmutatót, vagy  

töltse le a www.kovek.hu oldalról!

 Az emelt homlokfal megakadályoz-
za az elmozdulást, a talajszelvény-
ezés biztosítja az oldalirányú össze-
kapcsolást.

 A törpekanállal nedvessé-
get kedvelő növényi élőhelyek is 
kialakíthatók.

185

2730

13
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Cotta antik blokk-kő
Lépcsőfokmagasság: 14 cm vagy 17 cm (90°-kal elfordítva,  
ekkor a járófelületen nincs burkolóréteg)
Tömeg: blokk-kő, kb. 19 kg/db
Anyagszükséglet: kb.  2,9 db/folyóméter  
szegélyezéshez, 5,9 db/folyóméter lépcsőkhöz  
vagy palánkokhoz

Szürke és arany márvány színű 

A Cotta blokk-kő natúr felülettel is kapható.

14

34

17

Cotta® antik blokk-kő.

 Az arany márvány színű Cotta 
blokk-kővel kirakott lépcső és palánk 
kertjének legkedveltebb kis szegleté-
be vezeti Önt.

 Blokk-kő (a tört élek élénk vo-
nalvezetést eredményeznek) 
lépcsők, lépcsőfordulók és 
süllyesztett szegélykövek kira-
kásához

 Bármilyen típusú külső lép-
csőhöz: egyenes vagy köríves 
lépcső, emellett változtatható 
lépcsőfokmagasság, -mélység 
és -szélesség

 A lépcsőrendszer oldalsó sze-
gélyezéséhez palánkként is 
felhasználható

 A blokkok méretei megfelelnek 
egy kényelmes lépcső fokainak

 Jól tapadó, kopásálló felület
 Ideális kiegészítő a Rialta antik 

térkövekhez
 Árnyalatok: Szürke és arany 

márvány színű

 Ideális szegélyzáró elem a Rialta antik 
térkövekhez: Cotta antik blokk-kő síkban 
lévő süllyesztett szegélykőként beépítve.

 A szürke árnyalatú Cotta 
antik blokk-kő tökéletesen 
harmonizál a Rialta antik 
térkövekkel.

 Virágágy ívelt antik Cotta blokk-kő 
kirakott félköríves kis kerti fallal.

 Törzskorongok: ívelt antik Cotta 
blokk-kő 3 méretben: esztétikus  
megoldás a kerek vagy ívelt  
szegélyezéshez.

Alkalmas:
• Bejárati lépcsők kirakásá-

ra
• Terasz- és pincelépcsők 

kialakítására
• Lépcsők kialakítására 

kertekben és parkokban
• Kiemelt vagy süllyesz-

tett szegélykőként, illet-
ve palánkként felületek 
szegélyezésére

• Lépcsőfordulók szegé-
lyezésére

• Fák törzskorongjainak 
szegélyezésére

• Virágágyak szegélyezé-
sére

• Kis kerti falak, kőpadok, 
ülőkövek, oszlopok stb. 
kialakítására

• Egyenes és ívelt szegélye-
zések, lépcsők és falak 
kialakítására
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Milyen előnyökkel jár ...

*) A tényleges megjelenési forma eltérhet az ábrákon bemutatottaktól.

 
 
Tehergépkocsi által használt  

 felületekhez (pl. forgalmas területek,  
 közutak, nehézjárművek által használt  
 területek).

Minőségi osztályok: Ön dönti el: alapminőség, standard minőség vagy csúcsminőség!
Egyes térköveinket háromféle kivitelben forgalmazzuk: alap-, 
standard és csúcsminőségben. Ezek a típusok azonban ki-
zárólag „belső”, szerkezeti minőségi különbségeket takar-
nak, mint a helyesen lerakott felületek fagy- és sóállósága, 
mechanikus erőhatásokkal szembeni ellenálló képessége, 
terhelhetősége. További információk a www.kovek.hu olda-
lon az interneten.

A jelzéstől függően az így jelölt termékek, amennyiben a lerakási útmutató szerint kerülnek lerakásra, a következő  
célokra alkalmasak:

   = A felületek terhelhetősége

 Személygépkocsi által  
 használt felületekhez  
 (pl. bejárók, parkolók, belső  
 udvarok)

Korábban:
Mechanikus erőhatás többek között a nagy 
forgalom, a hólánccal felszerelt vagy szöges 
gumiabroncsok, a hókotró gépek, teherau-
tók és targoncák által a felületre gyakorolt 
terhelés. Amennyiben a kövek ellenálló ké-
pessége nem megfelelő, azt a felület túlzott 
kopása és látható elváltozása mutatja.  Az 
ellenálló képesség a kopásteszttel ellenőriz-
hető.  A fokozott ellenálló képességgel ren-
delkező kövek kopása mérhetően kisebb, 
mint a többi kőnél.

 = Fokozott ellenálló képesség a mechanikus erőhatásokkal szemben
Erős terhelés után:*)

Korábban:
50 alkalommal történő 
sózás után:*)

Amennyiben a kövek nem sóállók, a sós 
víz széttördeli a kőszerkezetet. Ez ahhoz 
vezet, hogy a kövek kisebb vagy nagyobb 
mértékben feloldódnak, és így töredezett, 
egyenetlen felületet alkotnak. A sóállóságot 
úgy lehet ellenőrizni, hogy a kő felületére 
öntött sóoldatot többször megfagyasztjuk, 
majd felolvasztjuk. A sóálló kövek ellenáll-
nak ennek az igénybevételnek. 
Figyelem: Csak olyan sót használjon a fe-
lületeken, amelyek cementtel készült felüle-
tekre is alkalmazhatók!

 = Sóálló

Amennyiben a kövek nem fagyállóak, a be-
szivárgó víz felfagy, és széttördeli a kőszer-
kezetet. Ez töredezett, egyenetlen felületek-
hez, majd a burkolat teljes összetöréséhez 
vezet. A fagyállóságot úgy lehet ellenőrizni, 
hogy a kő felületére öntött vizet többször 
megfagyasztjuk, majd felolvasztjuk. A fagy-
álló kövek ellenállnak ennek az igénybevé-
telnek.

 = Fagyálló
Korábban:

50 alkalommal történő  
vízráfagyás után:*)

Csúcsminőség:
Standard minőség:
Alapminőség:

 Gyalogosok által használt  
 felületekhez (pl. ösvények,  
 teraszok)
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Az egyenetlenül lerakott térkőfelület összehasonlítása…
Harmónia-garancia

Rialta – az első és egyetlen*) 

térkő HARMÓNIA –  
vagy pénzvisszafizetési – 
GARANCIÁVAL
Már a lerakás közben látni fogja, hogy harmonikus, szabály-
talan alakzatban kirakott és természetesnek ható, kereszt-
hézagok és túl kis ékekből, adott esetben ferde élű kirakott 
szélek nélküli felületet kap-e, és hogy az egyes méretű kö-
vek kitűnnek-e a többi közül és vannak-e rajta hosszanti hé-
zagok. 
Éppen ezért garantáljuk a következőket: Amennyi-
ben az Ön által lerakott Rialta felület összképe nem harmo-
nikus, mivel kereszthézagok, túl kis élekből, adott esetben 
ferde élekből kirakott szélek, és feltűnően eltérő méretű kö-
vek, illetve jól látható hosszanti hézagok vannak rajta, visz-
szaadhatja nekünk a köveket és a teljes vételárat megtérítjük 
Önnek. Ennek az a feltétele, hogy a térköveket a mi lerakási 
útmutatónknak megfelelően kell lerakni és használni.
Ez a garancia a Rialta antik, Rialta natúr és Rialta szemcsés 
termékekre vonatkozik (jelen katalógus 11-14. és 16-17. ol-
dala). További információk a www.kovek.hu oldalon.

*) Állapot: 2008. január

A megoldás: 
10 méret!

A térkövek szabálytalan 
alakzatban történő leraká-
sa esetén kereszthézagok 
keletkezhetnek, és esetleg 
ronthatják az összhatást. 
Minél kevesebb méretben áll 
rendelkezésre a kő, annál ne-
hezebb elkerülni szabálytalan 
alakzatban történő lerakás 
esetén a kereszthézagok 
keletkezését.

A gyakran túl kicsi ékekből 
kirakott szélek, melyeknek 
részben ferde élük van, azt 
eredményezhetik, hogy a 
szélekre egyik kő sem illik. 
Egyeseknek ez nem annyira 
tetszik. A toldozgatás és 
vágás ezenkívül plusz ráfor-
dítást igényel.

Látható hosszanti hézagok és 
egyedi méretű kövek lehetnek 
a kevés méretű kőből szabá-
lytalan alakzatban történő 
lerakásnak, amelyek a fe-
lületen kellemetlen látványt 
nyújtanak. Ez zavarhatja 
a fejlett esztétikai igénnyel 
rendelkezőket.

… kevés méretben rendelkezésre álló kövekkel: … 10 méret:
Harmonikus térkőfelületek 
kereszthézagok nélkül. 10 
méret esetén valahová mindig 
bepasszol úgy egy kő, hogy 
egyszerűen megakadályoz-
za a kereszthézagok kiala-
kulását.

Tökéletes szélek költséges 
toldozgatás vagy vágás nél-
kül. 10 méret esetén majdnem 
mindig megtalálható az éppen 
odaillő kő a derékszögű szé-
lekhez.

Csodaszép térkőfelületek 
élénk vonalvezetésű fugákkal 
és hagyományos megjelenés 
a 10 összepasszoló méretnek 
köszönhetően.

További információk: 
www.kovek.hu
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Rialta® antik toskanavörös.  
Igazi mediterrán hangulat.

Rialta antik toskanavörös
Személygépkocsival is rá lehet hajtani 
Kővastagság: 5 cm 
Tömeg: 117,5 kg/m2

Csúcsminőség:1)  
Toskanavörös  
Standard minőség:1)  
Toskanavörös   
Alapminőség:1) 

Toskanavörös
1) A csúcsminőség, standard minőség és alapminőség közötti minőségi eltéréseket lásd a 9. oldalon. 

Szállítás csak egész (=10 m2) vagy fél (= 5 m2) big-bag zsákokban.

 A Rialta antik toskanavörös festett kövek elegáns lépcsők kialakítását teszik lehetővé. 

 A Rialta antik toskanavörös  
lendületet ad az Ön útjainak.

A tört élek és sarkok 
élénk vonalvezetésű 

fugák kialakítását 
teszik lehetővé. 

 A Rialta antik szür-
ke árnyalt színfoltjai 
vidám hangulatot 
teremtenek.

156

156

1)

Lásd: 10. oldal

 A tört élek és sarkok élénk vo-
nalvezetésű fugák kialakítását 
teszik lehetővé

 Lerakásra kész,  
vegyes kövek 10 féle  
méretben, így Ön tetszés  
szerinti, kreatív burkolatot  
alakíthat ki

 Hosszú élettartamú kvarckő  
felület

 Az 5 cm-es vastagságnak kö-
szönhetően egyszerű a lerakás, 
és személygépkocsival is rá 
lehet hajtani

 Az egyedülálló vöröses árnya-
latok kellemesen meleg, délies 
hangulatot teremtenek

1)

1)
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Rialta® antik természetes 
elegancia a házban és  
a kertben.

 A szürke árnyalt Rialta antik 
elemekből kirakott burkolat, szegély, 
lépcső, fal és kerítés harmonikusan 
illeszkedik a házhoz, és az elemek 
egymással is összhangban vannak.

 Hosszú élettartamú kvarckő felület csodálatos kékes és barnás árnyalatban.

 A Tegula falkő, a kerítés és a 
lépcsők kiválóan illenek a kagylómész 
színű Rialta antik térkövekhez.

Rendelje meg a  
felhasználási útmutatót, vagy  

töltse le a www.kovek.hu oldalról!

 Szabadon választható, kreatív 
lerakási lehetőségek tetszés 
szerint 10-féle méret segítsé-
gével

 A tört élek és sarkok élénk vo-
nalvezetésű fugák kialakítását 
teszik lehetővé

 Hosszú élettartamú kvarckő 
felület

 Az 5 cm-es vastagságnak  
köszönhetően egyszerű a  
lerakás, és személygépkocsi-
val is rá lehet hajtani

 Árnyalatok: Szürke árnyalt, ho-
mokkő, patinazöld, tejeskávé, 
toskanavörös, arany márvány 
színű, kobaltkék, kagylómész 
színű – akár kombinálható is
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Élvezze a tejeskávé színű 
kövekkel kirakott kerti út meghitt 

hangulatát! 

Alkalmas:
• Teraszok és csurgók  

kialakítására
• Kerti ösvények és utak 

kialakítására a ház körül
• Előterek és kis kerti terek 

kialakítására
• Árkádsorok és belső  

udvarok kialakítására
• Garázsbehajtók és -kihaj-

tók kiépítésére
• Házak kocsibehajtóinak 

kiépítésére és parkolóhe-
lyek kialakítására

• Történelmi hangulatot 
sugárzó felületek  
kialakítására

• Gyalogösvények és járdák 
kirakására

 A homokszínű tört élek és sar-
kok élénk vonalvezetésű fugák 
kialakítását teszik lehetővé.

 A 10 féle méret segítségével akár a 
kanyargós utak is kirakhatóak – a képen  
az arany márvány szín látható.

A zöld és antracit színek 
finom összhangja egyedülálló 

jelleget kölcsönöz a Rialta 
elemeknek. 

Rialta antik 
Személygépkocsival is rá lehet hajtani
Kővastagság: 5 cm
Tömeg: 117,5 kg/m2

Csúcsminőség:1) Szürke árnyalt, kobaltkék, patinazöld, 
tejeskávé, kagylómész színű, homokkő, toskanavörös  
Standard minőség: 1) Szürke árnyalt, kobaltkék, patinazöld, 
tejeskávé, kagylómész színű, homokkő, toskanavörös  

Alapminőség: 1) Szürke árnyalt, kobaltkék, patinazöld, 
tejeskávé, kagylómész színű, homokkő, toskanavörös
 
Arany márvány színű  

  
1) A csúcsminőség, standard minőség és alapminőség közötti minőségi eltéréseket lásd a 9. oldalon. 

Szállítás csak egész (=10 m2) vagy fél (= 5 m2) big-bag zsákokban.

156

156

Lásd: 10. oldal

1)

1)

1)

1)
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Rialta® Grande antik. 
A Rialta antik tökéletes 
kiegészítője.

 A Rialta antik tökéletes  
kiegészítője, hogy a  
különböző útszélességeknek 
köszönhetően még  
természetesebben nézzen ki 
a felület

 Gépkocsik részére  
garázslehajtó, kocsibehajtó 
és parkolóhely kialakításához

 14 méret két különböző  
szélességben a kreatív  
lerakás érdekében

 Kedvelt lerakási mód a három nagy és négy kicsi szélességű kő 
felváltva történő lerakása.

 A Rialta Grande antikkal egyszerűen megvalósítható az ívelt lerakás.

 A Tegula fal univerzáliskő lépcsőként is 
kiválóan illik a Rialta Grande antik kagyló-
mész színű térkövekhez.

Rendelje meg a felhasználási útmutatót, 
vagy töltse le a www.kovek.hu oldalról! 

Kombinálja az egyenes és az ívelt szakaszokat. A Rialta Grande antikkal és 
a Rialta antikkal – a képen tejeskávé színben – ez könnyedén megvalósít-
ható. 



Honlap:
               www.kovek.hu

15

  Rialta Grande antik
  Személygépkocsival is rá lehet hajtani
  Kővastagság: 5 cm
  Tömeg: 117,5 kg/m2

Csúcsminőség:1) Szürke árnyalt,  
tejeskávé, kagylómész színű
Standard minőség:1) Szürke árnyalt,  
tejeskávé, kagylómész színű
Alapminőség:1) Szürke árnyalt,  
tejeskávé, kagylómész színű
1) A csúcsminőség, standard minőség és alapminőség közötti minőségi eltéréseket lásd a 9. oldalon.
 Szállítás csak egész (=10 m2) vagy fél (= 5 m2) big-bag zsákokban.

 A Rialta Grande antik kiválóan  
kombinálható a Rialta antikkal.  
Szegélykőként a képen a felülettel egy 
síkban lévő Tegula fal univerzáliskövet 
használtak.

 A Rialta Grande antik Rialta antik-
kal kombinálva illeszkedik a Tegula fal 
összekötő kövekből készült ülőfalhoz.

195

75

75

 Kagylómész színben az antik 
térkő az elefántcsonttól a tejeskávén 
keresztül az antracit színárnyalatoknak 
köszönhetően még természetesebb-
nek hat.

1)

1)

1)
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Rialta® natúr.

Rialta® szemcsés.
 Különleges kialakítású felület lát-

ható természetes szemcsékkel
 A tört élek és sarkok élénk vonal-

vezetésű fugák kialakítását teszik 
lehetővé

 Szabadon választható, kreatív  
lerakási lehetőségek tetszés  
szerint 10 féle méret segítségével

 Az 5 cm-es vastagságnak 
köszönhetően egyszerű a lerakás, 
és személygépkocsival is rá lehet 
hajtani

Rialta szemcsés
Személygépkocsival is rá lehet hajtani 
kővastagság: 5 cm, Tömeg: 117,5 kg/m2

Szürke árnyalt,  
tejeskávé      
 
Arany márvány színű  

  
1) A termékjellemzők részletes leírását a 7. oldalon találja. 

Szállítás csak egész (=12,1 m2) vagy fél (= 6,6 m2) raklapokon.

Látható és érezhető: a természetes  
szemcsék szép látványt nyújtanak, és  

rendkívül jó tapadást biztosítanak.

 Szabadon választható,  
kreatív lerakási   
lehetőségek tetszés  
szerint 10 féle méret  
segítségével

 Az 5 cm-es vastagságnak  
köszönhetően egyszerű a  
lerakás, és személygépkocsi-
val is rá lehet hajtani

 A vékony fugáknak és az 
egyenes éleknek köszönhe-
tően kényelmesen lehet rajta 
járni, és könnyen gördülnek 
rajta a kerekek

 A kvarcfelület különösen 
hosszú élettartamot biztosít a 
Rialta natúr elemeknek

 Árnyalatok: Kagylómész 
színű, szürke árnyalt, 
homokkő, színes márvány – 
akár kombinálható is!

Rendelje meg a felhasználási útmutatót,  
vagy töltse le a www.kovek.hu oldalról! 

 Elegancia és időtálló design a szem-
csés felületű Rialtával tejeskávé színben 
Tegula tejeskávé kerítéssel kombinálva.

 A finoman egymásba olvadó színek természetes hangulatot varázsolnak az 
Ön teraszára.

Lásd: 10. oldal

1)

1)
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 Rialta natúr 
 Személygépkocsival is rá lehet  
 hajtani, kővastagság: 5 cm 
 Tömeg: 117,5 kg/m2

Csúcsminőség:1) Szürke árnyalt, homokkő,  
kagylómész színű, színes márvány  
Standard minőség:1) Szürke árnyalt, homokkő,  
kagylómész színű, színes márvány  

Alapminőség:1) Szürke árnyalt, homokkő,  
kagylómész színű, színes márvány
1) A csúcsminőség, standard minőség és alapminőség közötti minőségi eltéréseket lásd a 7. oldalon.

Szállítás csak egész (=12,1 m2) vagy fél (= 6,6 m2) raklapokon.

156

156

  A vékony fugáknak köszönhetően  
a kerti bútorok biztosan állnak a helyükön.

 Az 5 cm-es vastagságnak köszön-
hetően egyszerű a lerakás, és sze-
mélygépkocsival is rá lehet hajtani.

A homokkő színű berakások fellazít-
ják a Rialta natúr felületet. 

 A Rialta egy tízrészes kőso-
rozatból áll. Ez azt jelenti, hogy 
minden raklapon megtalálja a kü-
lönböző méretű kövek teljes kom-
binációját. Mindegyik kö lerakható:  
a minták kirakása így szinte „adja 
magát”.

Az egyenes éleknek és vékony 
fugáknak köszönhetően kényel-

mesen lehet sétálni a Rialta 
natúr elemekkel kirakott felü-

leten, de a kerekek is könnyen 
gördülnek rajta. 

Lásd: 10. oldal

1)

1)

1)
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Carma® impregnált 
lapok.

 Gyorsan és könnyen tisz-
títható, hosszú távon is 
szép látványt nyújtó lapok, 
amelyek pórusait a gyári 
GyorsanTISZTA impregnálás 
finoman kitölti.

 Selymes ragyogású felület
 Csúszásgátló felület a bizton-

ság fokozásának érdekében, 
különösen a lépcső kialakítá-
soknál

 A tárolás, szállítás és beépítés 
során a Carma lapok védelme 
gyárilag biztosított

 Tartós védelem az UV-
sugárzásnak ellenálló, de a 
párát és gőzöket átengedő ré-
tegnek köszönhetően1)

Gyári impregnálás nélküli lapok:

A gyári GyorsanTISZTA-impregnálásnak köszönhetően védett lapok:

Carma® Classic. 
Antik lapok.

Alkalmas:
• Teraszok és csurgók ki-

alakítására
• Télikertek és speciális 

helyiségek kialakítására
• Úszómedencék szegélye-

zésére
• Park- és kerti utak kiala-

kítására
• Árkádsorok és belső ud-

varok kialakítására
• Történelmi hangulatot 

sugárzó felületek kialakí-
tására

• Lépcsők kialakítására
• Előterek és kis kerti terek 

kialakítására

 Négy meghatározott lapforma többféle lerakási változatot tesz lehetővé.

1) Vegye figyelembe, hogy minden impregnált bevonatot a megszakításmentes védelem érdekében időről  
 időre újra kezelni kell. További felvilágosítás az interneten a www.kovek.hu oldalon.
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Carma® Classic. Nemes, 
kézi gyártású termékek.
 Egyedülálló, hosz-

szú élettartamú „Classic” 
kavicskőszerkezet

	Az enyhén lekerekített élek 
élénk vonalvezetésű fugák ki-
alakítását teszik lehetővé

	Világos, barátságos színek
	A legkiválóbb minőségű nyers-

anyagokból kézműves techni-
kával, szigorú minőségellenőr-
zés mellett gyártott termékek

	A négy meghatározott lapfor-
ma és a medence/lépcsőlap 
többféle lerakási változatot 
tesz lehetővé

	Felhasználható teraszok, kerti 
utak és egyéb, gyalogosok  
által használt felületek  
lapozásához

	A Carma Classic lapok 
gyárilag  
impregnált  
változatban is kaphatók

 A Carma Classic világos, barátságos 
színei kellemes hangulatot teremtenek.

 A Carma Classic kiválóan alkalmas 
járólapokkal kirakott utak és teraszok 
burkolására.

 Carma Classic a belterekben: téliker-
tek, borospincék vagy egyéb különleges 
belterek kialakításához.

Carma Classic
Teraszokra, ösvényekhez, beltérre és olyan helyekre,  
amelyet kizárólag gyalogosok használnak; fagy- és sóálló. 
Lapvastagság (a legvastagabb részen): kb. 3,8 – 4,5 cm 
Tömeg: kb. 90 kg/m², anyagszükséglet (10 mm-es fuga esetén): lásd lent

Lap kb. 68,0 x 45,5 cm, anyagszükséglet kb. 3,12 db/m2  

Lap kb. 45,5 x 45,5 cm, anyagszükséglet kb. 4,64 db/m2  
Lap kb. 45,5 x 22,6 cm, anyagszükséglet kb. 9,13 db/m2 
Lap kb. 22,6 x 22,6 cm, anyagszükséglet kb. 17,95 db/m2 

Medence vagy lépcsőlap kb. 33,5 x 33,5 cm, anyagszükséglet kb. 2,9 db/folyóméter
 Carma Classic 

Carma Classic 
impregnált 
1) A termékjellemzők részletes leírását a 9. oldalon találja.
2) Az impregnált lapokról részletes információkat a 8. oldalon talál.

1)

2) 1)
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 Egyedülálló, hosszú élettarta-
mú homokkő szerkezet

	Az enyhén lekerekített élek 
élénk vonalvezetésű fugák ki-
alakítását teszik lehetővé

	Világos, barátságos színek
	A legkiválóbb minőségű nyers-

anyagokból kézműves techni-
kával, szigorú minőségellenőr-
zés mellett gyártott termékek

	A négy meghatározott lapfor-
ma és a medence/lépcsőlap 
többféle lerakási változatot 
tesz lehetővé

	Felhasználható teraszok, kerti 
utak és egyéb, gyalogosok 
által használt felületek lapozá-
sához

	Árnyalatok: Ezüstszürke (ár-
nyékolt) és aranysárga (árnyé-
kolt)

	A Carma Nobile 
lapok gyárilag 
impregnált változatban is  
kaphatók

Carma® Nobile.

A hosszú élettartamú homokkő szer-
kezet és az enyhén lekerekített élek 

nemes árnyalatot kölcsönöznek ezüst-
szürke Carma Nobile lapoknak. 

 Borospince vagy meghitt 
szoba: A Carma Nobile arany-
sárga változatával különleges 
helyiségeket alakíthat ki.

 Hangulatos kerti utacska a 
szabadba.

 A járólappal kirakott utak 
lassítják a tempót, és tudatosabb 
mozgásra késztetnek.



Honlap:
               www.kovek.hu
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Carma Nobile
Teraszokra, ösvényekhez, beltérre és olyan helyekre,  
amelyet kizárólag gyalogosok használnak; fagy- és sóálló. 
Lapvastagság (a legvastagabb részen): kb. 3,8 – 4,5 cm 
Tömeg: kb. 90 kg/m², anyagszükséglet (10 mm-es fuga esetén): lásd lent

Lap kb. 68 x 45 cm, anyagszükséglet kb. 3,15 db/m2  

Lap kb. 45 x 45 cm, anyagszükséglet kb. 4,73 db/m2  
Lap kb. 45 x 22 cm, anyagszükséglet kb. 9,45 db/m2    
Lap kb. 22 x 22 cm, anyagszükséglet kb. 18,90 db/m2 

Medence vagy lépcsőlap kb. 33,5 x 33,5 cm, anyagszükséglet kb. 2,9 db/folyóméter 
Carma Nobile ezüstszürke (árnyékolt),  
aranysárga (árnyékolt)
Carma Nobile ezüstszürke (árnyékolt),  
aranysárga (árnyékolt), impregnált 
1) A termékjellemzők részletes leírását a 9. oldalon találja.
2) Az impregnált lapokról részletes információkat a 8. oldalon talál.

 A ragyogó aranysárga színek és  
a finom kőszerkezetek kellemes  
hangulatot teremtenek a teraszon.

Alkalmas:
• Teraszok és csurgók ki-

alakítására
• Télikertek és speciális 

helyiségek kialakítására
• Úszómedencék szegélye-

zésére
• Park- és kerti utak kiala-

kítására
• Árkádsorok és belső ud-

varok kialakítására
• Történelmi hangulatot 

sugárzó felületek kialakí-
tására

• Lépcsők kialakítására
• Előterek és kis kerti terek 

kialakítására

Az aranysárga Carma Nobile meleg 
tónusa vonzza a napfényt a  
medencéhez. 

 A Carma Nobil lépcsőkön – a képen 
a nem sok gondot igénylő ezüstszürke 
színben – kényelmesen eljut a  
teraszról a kertbe.

 A Carma Nobile lapok a 
beltereknek is kellemes  
hangulatot kölcsönöznek.

  A Carma lapok helyes lerakási módszerét a  
                    következő honlapon találja meg: www.kovek.hu

1)

2) 1)
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Carma® Nobile light 
strandsárga.

Többféle lerakási lehetőség a hozzá 
illő lépcsőlappal kombinálva. 

Carma Nobile light strandsárga
Teraszokra, ösvényekhez, beltérre és olyan helyekre,  
amelyet kizárólag gyalogosok használnak; fagy- és sóálló. 
Lapvastagság: kb. 2 cm, Tömeg: kb. 45 kg/m² 
anyagszükséglet (10 mm-es fuga esetén): lásd lent

Lap kb. 68 x 45 cm, anyagszükséglet kb. 3,15 db/m2  

Lap kb. 45 x 45 cm, anyagszükséglet kb. 4,73 db/m2  
Lap kb. 45 x 22 cm, anyagszükséglet kb. 9,45 db/m2    
Lap kb. 22 x 22 cm, anyagszükséglet kb. 18,90 db/m2   
Medence vagy lépcsőlap kb. 33,5 x 33,5 cm, anyagszükséglet kb. 2,9 db/folyóméter  
Carma Nobile light  
strandsárga, impregnált 
1) A termékjellemzők részletes leírását a 9. oldalon találja.
2) Az impregnált lapokról részletes információkat a 8. oldalon talál.

 A Carma lapok erős napsugárzás 
esetén is csak kellemes hőmérsékletűre 
melegednek fel az Ön teraszán. 

 A kellemes homoksárga (árnyalt) 
szín romantikus hangulatot teremt az 
Ön télikertjében.

 Az enyhén lekerekített élek 
élénk vonalvezetésű fugák ki-
alakítását teszik lehetővé

 Egyedülálló, kortalan homok-
kő szerkezet és finoman már-
ványozott színezés

 Vékonyságának (kb. 2 cm) kö-
szönhetően kiválóan alkalmas 
olyan területekre, ahová nem 
lehet vastagabb követ lerakni

 A négy meghatározott méret 
és a medence/lépcsőlap több-
féle lerakási változatot tesz 
lehetővé

 Költségkímélő, mivel vékony 
habarcságyba is lerakható

 Gyárilag  
impregnált

2) 1)
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 Egyedülálló, hosszú  
élettartamú palaszerkezet

 Az enyhén lekerekített élek 
élénk vonalvezetésű fugák  
kialakítását teszik lehetővé

 Finoman márványozott 
„Yorkstone” szín

 A két meghatározott lapméret 
(60 x 45 cm und 45 x 45 cm) 
többféle lerakási változatot 
tesz lehetővé

Felhasználható teraszok, kerti utak 
és egyéb, gyalogosok által használt 
felületek lapozásához. 

Carma® Yorkstone.  
Antik lapok. Egyedülálló, természetes 

hangulat a palaszerkezetnek és 
az enyhén lekerekített éleknek 

köszönhetően. 

 Egységes 
külsejű út és 
lépcső.

 Klasszikus lerakás  
kereszthézaggal.

Carma Yorkstone
Teraszokra, ösvényekhez, beltérre és olyan helyekre,  
amelyet kizárólag gyalogosok használnak; fagy- és sóálló. 
Lapvastagság (a legvastagabb részen): kb. 3,2-4,8 cm  
Tömeg: kb. 90 kg/m², anyagszükséglet (10 mm-es fuga esetén): lásd lent

Lap kb. 60 x 45 cm, anyagszükséglet kb. 3,15 db/m2  

Lap kb. 45 x 45 cm, anyagszükséglet kb. 4,73 db/m2  
 Carma Yorkstone

1) A termékjellemzők részletes leírását a 9. oldalon találja.
2) Az impregnált lapokról részletes információkat a 8. oldalon talál.

1)
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Weissenböck Baustoffwerk Ges.m.b.H.

Weissenböck Kft.

telefon: 06-30-677-8387

honlap:  www.kovek.hu 
e-mail:  office@weissenbock.hu

Megrendelhető:

Amennyiben nem talál cégjelzést, szívesen megadjuk Önnek a  
legközelebbi építőipari szakkereskedő címét.

Teremtse meg saját 
élménykertjét!

 ÉV 
ÉPÍTÉSI TAPASZTALAT


